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Czas trwania naszej wyprawy: 2 sierpnia - 2 września 2002 
 

Uczestniczyły 3 osoby: Gośka, Olo i ja. 
  
 
 
 
 
 
 



Katowice -Warszawa -Frankfurt/Menem -Caracas -Bogota -Quito 
 
Po zeszłorocznych Himalajach na tegoroczne wakacje zaplanowaliśmy Andy. Skład był 
prawie ten sam, jedynie Aśka się wykruszyła, bo zamiast zostawić kasę na wakacje 
wolała sobie kupić mieszkanie. Jednak Asie zastąpiła Gosia, także właśnie taką trójką 
razem z Olem wyruszyliśmy na podbój Ameryki Południowej.  
 

 Quito 
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Ja i Olo wyjechaliśmy z Katowic dzień wcześniej, po to żeby jeszcze zabawić u Asi i jej 
Brata w Wawie i stamtąd rano dopiero, z lekkim szmerem w głowie, dotarliśmy na Okęcie 
gdzie już czekała na nas Gośka. Bez żadnych przygód dolecieliśmy do Frankfurtu nad 
Menem, gdzie zmieniliśmy terminale i polecieli dalej Lufthansą do stolicy Wenezueli - 
Caracas. Lot trwał ok. 9 godzin, który uprzyjemnialiśmy sobie tradycyjnie browarkami 
serwowanymi przez stewardesy. Muszę tu jednak zaznaczyć, że z pośród wszystkich linii 
lotniczych, którymi podróżowałem Lufthansa ma najgorsze żarcie, które wręcz pachnie 
sztucznością, o smaku nie wspominając. Dość powiedzieć, że organizm Ola w ogóle nie 
zaakceptował niemieckich "pyszności", także w użycie poszły torby na pawie. Tymczasem 
wylądowaliśmy w Caracas, gdzie panował niesamowity upał i bardzo duża wilgotność. W 
dodatku na lotnisku nie było, bądź też nie działała klimatyzacja. Do tego wszystkiego 
okazało się, że Lufthansa nie potwierdziła dalszej części naszej podróży i musieliśmy się 
trochę nakombinować aby lecieć dalej. Po kolejnych 1,5 godzinach lotu wylądowaliśmy w 
stolicy Kolumbii - Bogocie. Lotnisko było bardzo ładne, czyste, a na ścianach były 
niesamowite mozaiki, no i działała klimatyzacja. Już bez żadnych problemów 
przesiedliśmy się do samolotu lecącego do Quito i po kolejnych 2 godzinach znaleźliśmy 
się w Ekwadorze, będąc tym samym po raz pierwszy na półkuli południowej naszego 
globu. Jednak byliśmy tak wykończeni całą podróżą i zmianą czasu (ponad dobę byliśmy 
na nogach), że zasypialiśmy prawie na stojąco, czekając w długiej kolejce na odprawę. 
Do Ekwadoru Polacy nie potrzebują wiz, także po ostemplowaniu paszportu przez celnika, 
zamówiliśmy kurs taryfą do Hotelu Margerita, który okazał się cichym,  przytulnym i 
niezbyt drogim jak na centrum Quito (5 USD od osoby). Jako że był środek nocy, po 
kąpieli poszliśmy od razu spać. 
 

 Katedra 

 www.dyszkin.pl



Rano postanowiliśmy, że zostaniemy jeszcze jedną noc w Quito, a cały dzień poświęcimy  
na zwiedzanie. Żeby zacząć zwiedzać potrzeba pieniędzy, tak więc zaczęliśmy od 
poszukiwania kantoru po to aby nasze dolary zmienić na sucre. Jakież było nasze 
zdziwienie, gdy okazało się że nigdzie nie ma kantoru, a banki nie prowadzą wymiany 
walut. Błąkaliśmy się z dobrą godzinę po centrum miasta, na dodatek głodni bo bez 
śniadania i nic! W końcu nie wytrzymałem i zagadałem jakiś tubylców i w mieszaninie 
słów angielsko-hiszpańskich dowiedziałem się, że od jakiegoś czasu dolary zastąpiły 
sucre i stanowią obecnie jedyny środek płatniczy w Ekwadorze. Dlatego nie było 
kantorów, bo  po prostu nie były potrzebne - wszyscy płacili dolarami USA!!! Mimo tych 
wyjaśnień, mocno nieufni weszliśmy do jakiejś knajpy i zamówiliśmy humitas (placki 
kukurydziane) i kawę (a raczej mleko z kawą). I rzeczywiście, po zjedzeniu kelnerka 
podała nam rachunek z ceną w dolarach USA. Jednym słowem Ameryka! 
 

 Równik 
 
Kilka słów o Quito. Miasto to położone jest na wysokości 2850 mnpm w bezpośrednim 
sąsiedztwie równika. Nad samym Quito górują ośnieżone szczyty wulkanów i wielki 30 
metrowy monument Madonny (Virgen de El Panecillo) na jednym ze wzgórz, na który 
można wejść i podziwiać panoramę miasta. Warto dodać że Quito jest wpisane na 
światową listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO, za sprawą wspaniale zachowanej 
kolonialnej zabudowy miasta. I tak nam minął pierwszy dzień: zwiedziwszy starówkę, 
kilka kościołów i podziwiając panoramę miasta z posągu Madonny wróciliśmy do hotelu. 
Co ciekawe, w samym Quito turystów było raczej mało, a większość ludzi z którymi 
rozmawialiśmy twierdziła, że miasto jest bardzo niebezpieczne, za sprawą 
kieszonkowców i napadów rabunkowych. 

 
Quito - La Mitad del Mundo - Otavalo -Huaquillas - Lima 
 
Na drugi dzień spakowani, wybraliśmy się wcześnie rano do La Mitad del Mundo, które 
leży dokładnie na równiku. Lokalnym autobusem po około godzinie dotarliśmy do celu. W 
miejscu gdzie przebiega równik znajduje się pomnik z platformą widokową a dookoła 
mnóstwo knajpek i straganów z typowym shit for turist. Oczywiście obfotografowaliśmy 
się na równiku z każdej strony i przypieczętowaliśmy to ekwadorskim piwkiem. 
Pokręciliśmy się jeszcze trochę po okolicy i znowu lokalnym busem wróciliśmy do Quito, 
gdzie przesiedliśmy się na inny autobus jadący do leżącego na półkuli północnej Otavalo 
(1,5 USD), które słynie z indiańskich targów, na których można kupić różne indiańskie 
rękodzielnictwa. Miasteczko jest małe i bardzo ładne, jest mnóstwo tanich hoteli no i cel 
naszej wycieczki -indiański targ, na którym rzeczywiście można kupić mnóstwo ozdób, 
szali, bluz, kocy, czapek - całość w klimatach indiańskich. Wszystko to bardzo ładnie 
razem wygląda a ceny odpowiednio utargowane są do zaakceptowania.  

 

3

www.dyszkin.pl



 Indiański targ 
 
W Otavalo zostaliśmy na noc, i na drugi dzień, po południu wróciliśmy do Quito, skąd 
nocnym autobusem pojechaliśmy do granicy z Peru (7 USD). We wszystkich autobusach 
jeżdżących po Ameryce Południowej panuje zwyczaj reklamowania różnych produktów 
(na ogół spożywczych) przez różnych sprzedawców. Polega to na tym, że delikwent 
wchodzi do autobusu i wygłasza mowę pochwalną na cześć tego co sprzedaje, nie rzadko 
jest to rymowany 10 minutowy poemat!!! Po takim wstępie, przechodzi po całym 
autobusie i wręcza każdemu reklamowany produkt celem dodatkowego zachęcenia do 
kupna. Ci którzy zdecydują się go skosztować -płacą później jakieś grosze za to co zjedli i 
biznes się kręci. Czasami w jednym autobusie było kilkanaście takich promocji, niektóre 
w odstępach kilku minutowych. Do dziś nie zapomnę miny jednego z promotorów, który 
sprzedawał w ten sposób cukierki. Oczywiście jak wszyscy pasażerowie dostaliśmy garść 
do ewentualnej degustacji, po czym Gośka wręczyła mu również garść naszych polskich 
cukierków, na co chłopak zrobił wielkie oczy i po prostu go zatkało, a my mieliśmy niezły 
ubaw. 
 
Myśmy tymczasem dojechali po 12 godzinach do Huaquillas granicznej miejscowości 
leżącej po stronie Ekwadorskiej. Zmęczeni całonocną podróżą, wczesnym rankiem 
wysiedliśmy z autokaru i momentalnie zostaliśmy otoczeni przez koników i taksówkarzy. 
Pierwsi proponowali wymianę pieniędzy, drudzy dojazd do Peru. Jak się później okazało 
jedni i drudzy byli w zmowie a na celu mieli oszukanie naiwnych, czyli nas - turystów. 
Trzeba przyznać że podeszli nas bardzo sprytnie, wykorzystując naszą niewiedzę i 
zmęczenie. Żeby dojechać do granicy potrzebowaliśmy sole, żeby mieć sole musieliśmy 
wymienić je u koników (była 5:00 rano i banki były zamknięte). Do dzisiaj pluje sobie w 
brodę że wymieniliśmy aż 70 USD (na trzy osoby). Zbajerowali nas tym, że za granicą nic 
nie ma i musimy dojechać za sole do najbliższego miasta skąd jeżdżą autobusy do Limy. 
No i wcisnęli nam lewe banknoty, fakt że bardzo dobrze podrobione, bo miały i znak 
wodny i metalowy pasek wtopiony w papier. Jakoś nie zorientowałem się, że podejrzenie 
może wzbudzić fakt, iż wszystkie banknoty aż pachniały nowością. Przejście graniczne 
zaliczyliśmy bez większych przygód (nasze wizy, które nie bez trudu dostaliśmy w 
Warszawie okazały się prawdziwe) i taryfą dojechaliśmy do Aguas Verdes, pierwszej 
mieściny w Peru. Tutaj właśnie kupując bilety na autobus do Limy  (40 soli) 
dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy perfidnie oszukani. Mądry Polak po szkodzie jak się 
mówi -znaleźliśmy jakiś kantor i wymieniliśmy następne baksy, przy okazji przechodząc 
naukę odróżniania fałszywek od prawdziwych soli. Później muszę się pochwalić byłem 
ekspertem w odróżnianiu lewizny i już nikt więcej nam nie wcisnął lewej kasy. 
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 Paracas 
 
W Aguas Verdes nie zagościliśmy długo, gdyż mieliśmy autobus prosto do Limy, który 
praktycznie cały czas trzymał się zachodniego wybrzeża kontynentu. Nowoczesny, 
wygodny i szybki autobus pokonał dystans ponad 1400 km w niecałą dobę, także 
kolejnego dnia wcześnie rano znaleźliśmy się w Limie. W Ameryce Południowej 
przewoźnicy są w większości prywatni, każdy z reguły obsługuje jedną bądź kilka linii. 
Nasz obsługiwał tylko połączenia między Ekwadorem a Limą, także chcąc jechać dalej (w 
planach mieliśmy zwiedzanie Limy na samym końcu), musieliśmy znaleźć biuro innego 
przewoźnika. Nie było to specjalnie trudne, po prostu trzeba było przejść na drugą stronę 
ulicy. I tutaj mieliśmy szczęście, od razu kupiliśmy bilety i pojechali do oddalonego o 
prawie 250 km od Limy -Pisco (12 soli).  

 
Pisco (Paracas) - Ica (Oaza Huacachina) - Nazca -Arequipa - Cabanaconde - 
Puno 
 
Na miejscu wynajęliśmy czysty, tani i przytulny pokoik w jednym z tutejszych hoteli i 
ruszyliśmy w miasto na pierwszy od 2 dni porządny posiłek. Pisco jest bardzo fajnym 
małym rybackim miasteczkiem nastawionym maksymalnie na turystów, którzy 
przybywają tu ze względu na rezerwat zwierząt i ptactwa morskiego Paracas (Reserva 
Nacional de Paracas). My tymczasem używamy do woli po trudach podróży jedząc obfity 
posiłek, suto zapijany piwem Cusqena o poj. 1,1 l butelka (!!!), a po jedzeniu idziemy 
nad Ocean Spokojny gdzie do wieczora zażywamy kąpieli.  
 
Na drugi dzień jedziemy lokalnym busem do Paracas i w porcie wynajmujemy łódkę (10 
USD -niestety nie da się targować, mimo wielokrotnych prób). Jednak rezerwat wart jest 
tych pieniędzy. Już na samym początku wyprawy widać olbrzymią figurę, wykutą w 
klifowej skale. A to tylko wstęp do tego co będzie za chwilę. Smagani wiatrem, 
rozbryzgujemy w szalonym pędzie fale i po około 20 minutach widzimy wspaniałe foki i 
lwy morskie wygrzewające się na skalistym brzegu. Gdy podpływamy bliżej słyszymy 
charakterystyczny ryk lwów morskich. Teraz też dostrzegamy kraby, pingwiny, pelikany i 
mnóstwo innych zwierząt. Na brzegu panuje straszny ścisk i hałas. Wszyscy robimy masę 
zdjęć, a zwierzęta zdają się pozować do obiektywu. Po około 1,5 godzinie jesteśmy z 
powrotem w Paracas, skąd idziemy pieszo podziwiać bardzo płochliwe flamingi. 
Wieczorem jesteśmy znowu w Pisco, gdzie tak jak dzień wcześniej imprezujemy do późna 
w nocy. Rankiem jedziemy do miasta Ica (8 soli), skąd taksówką za 3 sole dojeżdżamy 
do Oazy Huacachina. Już z okien rozklekotanej taksówki dostrzegamy wspaniałe 
piaszczyste wydmy, wysokie na kilkadziesiąt metrów, na których przecierając oczy ze 
zdumienia widzimy sandborderów śmigających na deskach. 
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 Foki i lwy morskie 
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Na noc lokujemy się w jednym z hoteli, w którym rano pożyczamy deski (zwykłe deski z 
płyty wiórowej pomalowane na gładko farbą olejną z uchwytami z rzepów na stopy), do 
nich dostajemy coś w rodzaju wosku i heja na wydmy. Podejście na sam szczyt wydmy 
jest niezwykle mozolne, przy tym panuje straszny upał. Za to zjazd trwa kilka sekund 
dostarczając niesamowitej frajdy, a ewentualny upadek jest bardzo spektakularny i 
...miękki. Zjazd jest możliwy tylko dlatego, że wydmy są bardzo strome, by nie rzec, 
pionowe. W sumie zaliczamy 4 -5 zjazdów i odpuszczamy sobie -upał i upiorne podejście 
potrafią wykończyć największego twardziela. Jeszcze raz spoglądamy na to cudowne 
miejsce, a jest co podziwiać: oazę stanowi oczko wodne otoczone palmami, które 
ochraniają ją przed piaskiem z pustyni. Wszystko to wygląda niezwykle malowniczo. 
 
Pakujemy się i wracamy do Ici, skąd busem wieczorem dojeżdżamy do Nazca (6 soli). Na 
miejscu zdajemy się na jednego z licznych naganiaczy, który zabiera nas do taniego 
Hostelu Nazca w centrum miasta. Od razu też próbuje namówić nas na przelot nad 
tajemniczymi liniami, z których słynie Nazca. My jednak zbywamy go i sami wyruszamy 
w miasto, gdzie w jednej z licznych agencji kupujemy na korzystniejszych warunkach 
(dojazd do i z lotniska gratis) przelot na następny dzień, który kosztuje 50 USD + opłata 
lotniskowa. Na drugi dzień spod hotelu zabiera nas kierowca i zawozi na malutkie 
lotnisko, skąd po godzinie oczekiwania pakują nas do niedużej Cesny. W samolociku 
panuje straszny zaduch i upał, dodatkowo raczej nieprzyjemnie pachnie. Startujemy. Na 
biletach mamy plan rysunków, które będziemy oglądać z lotu ptaka. Ja dotrwałem tylko 
do dwóch, później dopadła mnie choroba lokomocyjna, gdyż Cesna strasznie kręciła 
(rysunki są na stosunkowo małej powierzchni) a ja bardzo kiepsko znoszę wszelkiego 
rodzaju karuzele. 2/3 lotu puszczałem pawie do stosownej torebki, zresztą nie tylko ja, 
bo siedzący obok mnie Niemiec robił dokładnie to samo. Z samolotu wyszedłem ledwo 
żywy, połowy rysunków w ogóle nie widziałem, także było to najgorzej wydane 50 
dolarów w moim życiu. 
 

 Oaza Huacachina 
 
Po południu, kupując bilety autobusowe do Arequipy (35 soli) spotykamy parę Polaków, 
którzy już drugi miesiąc spędzają w Ameryce Południowej. Wymieniamy się 
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doświadczeniami, zaliczamy wspólny obiad, a wieczorem już sami jedziemy do Arequipy, 
do której dojeżdżamy wcześnie rano. Miasto położone jest w bliskim sąsiedztwie wulkanu 
El Misti (5822 mnpm), którego ośnieżony szczyt zdecydowanie góruje nad okolicą. W 
mieście jest mnóstwo agencji, które organizują wyprawy na El Misti, raftingi, oraz 
wycieczki do najgłębszego wąwozu świata (3400 m gł.) -Kanionu Colca. My tymczasem 
pobieżnie zwiedzamy miasto i w południe jedziemy rejsowym autobusem do leżącej u 
stóp Kanionu Colca małej osady Cabanaconde (13 soli). Droga, zupełnie pozbawiona 
asfaltu, którą jedziemy jest niezwykle malownicza, kilka razy mijamy tunele wykute w 
skale, przejeżdżamy też przez jakąś wysoką przełęcz na której zalega śnieg. Autobus 
jedzie strasznie wolno nic dziwnego, że stosunkowo krótki przejazd zajmuje aż 8 godzin. 
Na miejscu wynajmujemy tani hotelik i próbujemy miejscowych specjałów, a rano, bez 
plecaków wyruszamy w głąb kanionu. Ścieżką wijącą się wśród  mnóstwa kaktusów po 
około 2 godzinach dochodzimy do przepływającej przez kanion rzeki Rio Colca. Znajduje 
się tutaj pole biwakowe, kilka baseników, zrobionych przez tubylców, a wokoło rosną 
palmy. Widok jest przecudowny. Robimy mnóstwo zdjęć, oraz moczymy się w basenach 
popijając piwo. Jednym słowem sielanka. Niestety robi się późno i trzeba wracać do 
Cabanaconde.  
 

 Nazca 
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Trzygodzinny marsz w górę daje ostro popalić, w dodatku kończy się woda, także 
wysuszony na wiór i piekielnie zmęczony (osada jest na wysokości prawie 4000 mnpm) 
jako pierwszy z całej trójki w końcu docieram do hotelu, a po jakimś czasie pojawia się 
reszta ekipy.  
 

 Kanion Colca 
 
Bardzo wcześnie rano pakujemy się i w promieniach wschodzącego słońca docieramy do 
Cruz del Condor -miejsca w którym gromadzą się kondory. Jak się okazuje są tu nie tylko 
kondory, ale również pazerni Indianie, którzy pobierają opłatę (5 USD) za możliwość 
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obcowania w bliskim sąsiedztwie tych olbrzymich ptaków. Cena wydaje się nam mocno 
wygórowana, dlatego też idziemy troszeczkę dalej, gdzie już może nie tak efektownie jak 
w Cruz del Condor, ale też krążą nad naszymi głowami kondory. Zjadamy śniadanie i 
nasyciwszy się widokami, wracamy na drogę, gdzie łapiemy powrotny autobus do 
Arequipy. Z Arequipy jedziemy (6 godzin) prosto do położonego nad Jeziorem Titicaca -
Puno (35 soli). Turystów spotyka się tutaj na każdym kroku i nic w tym dziwnego -
przyciąga ich najwyżej położone żeglowne jezioro świata (3820 mnpm) oraz pływające 
trzcinowe wyspy.  
 

 Trzcinowa wyspa 
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Na jedną z takich wysp płyniemy motorówką. Pomimo, że to środek dnia jest stosunkowo 
chłodno. Na wyspie, w trzcinianych chatach, zamieszkuje sezonowo kilka rodzin. Zresztą 
wszystko tu jest z trzciny: łodzie, krzesła, a nawet kilkumetrowa wieża widokowa. Samo 
chodzenie po wyspie przypomina stąpanie po ogromnej gąbce -pod ciężarem ciała grunt 
zapada się o kilkanaście centymetrów. Mieszkańcy wyspy żyją bardzo skromnie, nie ma 
tutaj prądu ani żadnych innych dobrodziejstw cywilizacji, za to można kupić różnego 
rodzaju przedmioty (głównie ozdoby) wykonane przez Indian. Wracamy do Puno, skąd 
udajemy się busem do Yonguyo -granicznego miasteczka z Boliwią. Do samej granicy 
dojeżdżamy rikszą, po czym w miejscowym sklepiku wymieniamy kilkanaście dolarów na 
bolivianos. Polacy są dobrze znani w Boliwii -celnicy bardzo przyjaźnie się do nas 
odnoszą, mówią, że bardzo dużo naszych rodaków jest co roku w ich kraju. Nic dziwnego 
Boliwia uchodzi za jeden z najtańszych krajów na kontynencie, nie ma też w stosunku do 
obywateli polskich wymogu posiadania wiz.  
 

 Jezioro Ticicaca 
 
Copacabana -La Paz -Rurrenabaque 
 
Przestawiamy o godzinę do przodu zegarki i dojeżdżamy minibusem do oddalonej o 
kilkanaście kilometrów Copacabany, gdzie zatrzymujemy się w Hotelu Luna (1,5 USD za 
nocleg od osoby). Wieczorem idziemy do jednej z licznych knajpek, które są 
niesamowicie przytulne, a przy tym bajecznie tanie. Dobry obiad i alkohol kosztują 
naprawdę grosze. Boliwijczycy mają przy tym dobry gust muzyczny, muzyka przeważnie 
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jest grana na żywo przez jakąś kapelę, albo puszczane są dobre standardy rockowe. My 
załapaliśmy się na argentyńską grupę, która grała niezwykle klimatyczną muzę. Chłopaki 
widząc, że dobrze się bawimy, kilka razy bisowali, a w końcu skończyli przy naszym 
stoliku na mocno zakrapianej imprezie. Domyślam się, że to Gosia ich oczarowała, nie 
mniej wszyscy bawiliśmy się doskonale. Rano wynajęliśmy łódź  z kilkunastoma
Hiszpanami do spółki i popłynęliśmy na Wyspę Słońca (Isla del Sol) i Wyspę Księżyca 
(Isla del la Luna). Jeżeli mam być szczery to bardziej podobała mi się malutka Wyspa 
Księżyca, na której były jakieś inkaskie ruiny. Z wyspy roztaczał się wspaniały widok na 
wysokie, ośnieżone Andy, które fantastycznie prezentowały się na tle jeziora. 
Wyprawa na wyspy zajęła nam cały dzień, dlatego też zostaliśmy na nocleg w 
Copacabanie i znowu wieczorem ruszyliśmy na podbój knajp. 
 

 W drodze do Rure 

9

 
Na drugi dzień wyruszamy mini-busem do La Paz, do którego dojeżdżamy późnym 
popołudniem. Od razu też jedziemy taksówką do Villa Fatima, skąd jeżdżą autobusy do 
Rurrenabaque -osady położonej w dorzeczu Amazonki. Niestety mamy pecha, bo 
wszystkie jadą wcześnie rano, także nie pozostaje nam nic innego jak kupić bilety na 
następny dzień i wrócić do centrum La Paz. Plecaki zostawiamy w hotelu Alojamiento 
Universo i idziemy zwiedzać miasto. Trochę kręcimy się po centrum, oglądamy targ 
indiański, z różnym dziwactwami, takimi jak przeróżne zioła i przyprawy, talizmany, 
maści, zmumifikowane zwierzęta, cudowne eliksiry, itp. Odwiedzamy też muzeum koki, 
która na stałe wpisana w historię tego kontynentu doczekała się nawet muzeum. 
Oczywiście tak jak wszyscy dokonujemy degustacji świeżych liści i wraz z jakimś 
katalizatorem o smaku anyżowego dropsa żujemy je namiętnie, aż zaczynają nam 
drętwieć usta i język, co daje efekt mniej więcej taki, jak znieczulenie u dentysty. I to 
wszystko, nic więcej się nie dzieje... 
 

 Dżungla 
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Rankiem dojeżdżamy taksówką do Villa Fatima, skąd z dużym opóźnieniem wyjeżdżamy 
do Rurrenabaque. Najpierw pniemy się pod górę, skąd widać wspaniale panoramę 
miasta, a po jakimś czasie osiągamy wysoko położoną przełęcz. Padający do tej pory 
deszcz powoli zamienia się w śnieg, a droga asfaltowa przechodzi w gruntową, którą 
będziemy jechać w dół do dżungli aż 18 godzin. Aż ponieważ to tylko 450 km. Ale za to 
jakich. Autobus niezwykle krętą, bardzo stromą i wąską drogą  maksymalnie jedzie 40 
km/h. Najmniejszy błąd kierowcy może skończyć się kilkusetmetrowym lotem w przepaść 
w dół dżungli. Z racji tego, że na drodze praktycznie mieściło się tylko jedno auto, 
wszelkie mijanki z pojazdami jadącymi z naprzeciwka dostarczały nie lada emocji i wprost 
kaskaderskich umiejętności kierowców. Nie rzadko akcja wymijania się pojazdów trwała 
nawet pół godziny (!!!). Włos jeżył się nam na głowie, zwłaszcza, że dopiero w autobusie 
dowiedzieliśmy się, że to najniebezpieczniejsza droga, na której co roku ginie 
kilkadziesiąt osób. Kierowcy jednak zdawali się tym nie przejmować i spokojnie żując 
liście koki połykali kolejne kilometry. Tymczasem krajobraz zmienia się z surowego 
wysokogórskiego w łagodny (?) pełen roślinności i zwierząt czyli po prostu w dżunglę. W 
końcu po całym dniu i całej nocy jesteśmy w Rurre. Osada ta położona w dorzeczu 
Amazonki nad rzeką Rio Beni jest punktem wypadowym do wycieczek w głąb dżungli i na 
pampę. Panuje tu straszny upał i niesamowita wprost wilgoć. Samo miasteczko to kilka 
sklepów oraz kilkanaście hoteli, knajp i agencji turystycznych. 
 

 W Moskito Bar z Holendrami 
 
 
Żeby nie tracić całego dnia decydujemy się od razu wyruszyć do dżungli. Po odwiedzeniu 
kilku agencji wybraliśmy naszym zdaniem najlepszą, w której nie dość, że płacimy za 
każdy dzień wyprawy 20 USD na osobę, to jeszcze niezwykle sympatyczny szef biura 
funduje nam śniadanie i obiecuje przechować nasze plecaki do czasu powrotu. 
Dodatkowym atutem przemawiającym za naszym wyborem są liczne listy pochwalne we 
wszystkich chyba językach świata porozwieszane w biurze. To dodatkowo wzbudza nasze 
zaufanie. Jak się później okazało dokonaliśmy świetnego wyboru. W naszej cenie były 
wliczone nawet bilety do parku narodowego, podczas gdy inni płacąc 30 USD za dzień 
musieli jeszcze je ekstra wykupywać. Oczywiście tak samo jak wszyscy mieliśmy 
zapewniony przejazd, pobyt, noclegi, przewodnika i wyżywienie na czas wyprawy. Zanim 
wsiedliśmy do długich łodzi na kształt czułen, dostaliśmy wytyczne co powinniśmy wziąć 
ze sobą. I tak każdy z nas miał w swoim ekwipunku obowiązkowo: wysokie buty, długie 
spodnie, koszulę z długim rękawem, czapkę, latarkę i 2 litry wody na każdy dzień.  
 

 

10

www.dyszkin.pl



 Anaconda 

11

 
Po 4 godzinach płynięcia w górę rzeki w końcu osiągamy nasz obóz, na który składają 
się: kuchnia i jeden barak w którym jest kilkanaście pryczy z porozwieszanymi 
moskitierami. Pierwszą rzeczą w dżungli, która mi najbardziej rzuciła się w oczy to 
mnóstwo przeróżnych owadów, olbrzymie motyle i ...hałas wydobywający się z setek 
zwierzęcych gardeł. 
 
Tymczasem poznajemy tubylców i dostajemy pyszny obiad oraz mnóstwo owoców. Nasz 
przewodnik Hesus pokazuje nam najbliższą okolicę. W pobliżu obozu jest małe jeziorko, 
w którym się można kąpać, co też niezwłocznie czynimy, a po kąpieli wyruszamy w głąb 
dżungli. Razem z nami idzie para Holendrów, która przypłynęła z nami z Rure. Mamy 
wyjątkowe szczęście, gdyż dziewczyna oprócz angielskiego (co zrozumiałe) doskonale też 
mówi po hiszpańsku, także to co mówi nam Hesus tłumaczy dla nas na angielski. Dzięki 
temu sporo się dowiadujemy ciekawych rzeczy o zwierzętach i roślinach w dżungli. Hesus 
jest doskonałym przewodnikiem, pokazuje nam przeróżne, zarówno trujące jak i 
pożyteczne rośliny, wykorzystywane w przemyśle, bądź w medycynie. W pewnym 
momencie zatrzymujemy się przy termitierze i zostajemy zaproszeni do degustacji 
pomarańczowych termitów. Olo z Gośką ułamują kawałek termitiery i do obłupanej części 
przykładają język na który momentalnie wędruje stado termitów. Jak później stwierdzili -
termity smakują jak słodkawe limonki. Ja przyznam się szczerze nie skorzystałem z tego 
poczęstunku. Wieczorem, po kolacji wraz z Holendrami robimy małe party racząc się 
boliwijskim winem. W nocy hałas jest taki sam jak w dzień, a może nawet większy, 
jednak po tylu przeżyciach twardo zasypiamy w naszych moskitierach. 
 

 Krokodyle 
 
Wstajemy bardzo wcześnie rano, wbijamy się w nasze canoe i płyniemy na duże 
rozlewisko rzeki. Tu czekamy na wschód słońca. Widok jest fantastyczny. Dookoła 
zaczynają latać olbrzymie skrzeczące papugi, a czasem pojawia się też tukan. Nasz 
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przewodnik pokazuje nam różne ślady zwierząt odbite na piasku. Po jakiś 2 godzinach 
wracamy na śniadanie a po nim idziemy na kilkugodzinną wyprawę w głąb dżungli. Po 
drodze huśtamy się na lianach. W pewnym momencie zostajemy zaatakowani przez rój 
małych pszczół, które momentalnie nas obsiadają. W panice się od nich odganiamy, na 
co Hesus ze stoickim spokojem stwierdza: no toksico. W końcu osiągamy cel naszej 
wędrówki -najwyższe wzniesienie w okolicy, z którego roztacza się cudowny widok na 
dżunglę i rzekę. Odpoczywamy tu dłuższą chwilę i wracamy do obozu. Tam zjadamy nasz 
ostatni posiłek w dżungli i wracamy do Rure. Po drodze mamy kontrolę parkowych 
strażników, którzy sprawdzają czy nie wywozimy jakiś okazów fauny bądź flory. 
Wieczorem udajemy się wraz z Holendrami do Moskito Bar, który serwuje fantastyczne 
drinki i pyszne piwo. Dość powiedzieć, że wypiliśmy tyle, że zabrakło nam miejscowych 
pieniędzy i musieliśmy częściowo zapłacić rachunek w dolarach. Rano znowu wcześnie 
pobudka, gdyż jedziemy tym razem na trzy dni do pampy, czyli na taki 
południowoamerykański step. Pakujemy się do jeepów i trochę stłoczeni jak sardynki 
jedziemy 3 -4 godziny po niezwykle wyboistej drodze, aż dojeżdżamy w pobliże małej 
rzeki, która płynie przez pampę. Tam przesiadamy się na łódki i ruszamy. To co za chwilę 
oglądamy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dookoła nas aż zaroiło się od 
przeróżnych zwierząt. Mnóstwo żółwi, przeróżnych ptaków, małpy, kapibary, krokodyle i 
...słodkowodne delfiny. Nawet nie zauważyliśmy jak minęły nam dwie godziny i 
znaleźliśmy się w naszym obozie. Tam dostaliśmy obfity i przepyszny obiad i gdy zapadł 
zmrok znowu wsiedliśmy do łódki i popłynęliśmy łapać krokodyle. Udało nam się złapać 
niedużego ok. 70 centymetrowego krokodylka. Nasz przewodnik, któremu daleko było do 
Hesusa, opowiadał coś o życiu krokodyli, niestety niewiele żeśmy z tego zrozumieli, gdyż 
mówił wyłącznie po hiszpańsku. W końcu wypuściliśmy naszego miłego krokodylka i 
wróciliśmy na nocleg do obozowiska.  
 

 Machu Pichu 
 
Na drugi dzień popłynęliśmy w górę rzeki i poszliśmy w głąb pampy. Naszym celem było 
tym razem złapanie anakondy. Po długich poszukiwaniach w końcu nasz przewodnik 
wyciągnął z mokradeł sporą anakondę. Wąż był dość agresywny, ale w końcu każdemu 
dał się dotknąć, a co dociekliwsi, w tym ja, nawet próbowali go sobie zarzucić na 
ramiona. Szukalismy jeszcze później kobry, niestety nie udało się i wróciliśmy do obozu. 
Wieczorem zaopatrzeni w żyłki z haczykami oraz małe kawałki mięsa, popłynęliśmy łowić 
piranie, co bynajmniej nie jest łatwą czynnością, choć w rzece było ich mnóstwo. Nie 
mniej udało mi się złowić kilka, a w sumie wszyscy złapali tyle, że była z tego całkiem 
niezła kolacja. Bardzo zabawny spektakl czekał na nas po kolacji, gdy jeden z 
przewodników karmił resztkami jedzenia krokodyla. Bestia wcinała ze smakiem makaron 
podawany na wielkiej chochli, a my mieliśmy niezły ubaw. W nocy strasznie padało także 
droga powrotna do Rure zamieniła się w prawdziwe bagno. Nasz jeep zamiast planowych 
4 godzin jechał aż 9, mijając po drodze olbrzymie ciężarówki, które utknęły w błocie. Była 
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to iście szatańska jazda, nie mniej bardzo męcząca. Wieczorem znowu zaimprezowaliśmy 
w Moskito Bar i rano wyjechaliśmy z powrotem do La Paz, do którego dotarliśmy 
wczesnym rankiem kolejnego dnia.  
 
La Paz - Puno - Cuzco - Ollantaytambo - Aquas Caliente (Machu Picchu) - Lima 
 
W La Paz rozdzieliliśmy się, Olo z Gosią coś tam jeszcze chcieli zobaczyć w mieście, a ja 
chciałem już jechać do Puno. Strasznie wymarzłem w nocy w autobusie i marzyłem o tym 
żeby znaleźć się w hotelu. Dlatego też umówiliśmy się, że spotkamy się w hotelu, w 
którym spaliśmy będąc wcześniej w Puno. Tak zrobiliśmy, ja dotarłem do Puno przed 
południem a oni dołączyli do mnie parę godzin później. Wieczorem zrobiliśmy małe 
zakupy: trochę ciuchów, pamiątki i prezenty dla znajomych. 
 
Nazajutrz pojechaliśmy bardzo ładną i malowniczą trasą do Cuzco, osiągając późnym 
wieczorem cel podróży. Kolejne trzy dni mamy przeznaczone na dojazd i zwiedzanie 
Machu Picchu. Najpierw jedziemy lokalnym busem do Urubamby, gdzie przesiadamy się 
na autobus do Ollantaytambo. Ponieważ najtańszy pociąg (10 USD) do Aquas Caliente 
jest dopiero o 18:00, postanawiamy zwiedzić pobliskie inkaskie ruiny, z których rozciąga 
się ładny widok na okolicę. Wreszcie podstawiają nasz pociąg (dojazd do Machu Pichu 
jest możliwy tylko pociągiem) i wraz ze sporym tłumem zajmujemy wyznaczone miejsca. 
Po dwóch godzinach jesteśmy w Aquas Caliente, gdzie w pierwszym lepszym hotelu 
zostajemy na nocleg. To typowo turystyczna osada, która żyje wyłącznie z i na potrzeby 
turystów. Można tu kupić przeróżny shit for turist oczywiście po cenach wyższych niż 
gdzie indziej. 
 
Następnego dnia wstajemy bardzo wcześnie rano, po to żeby zobaczyć wschód słońca na 
Machu Pichu. Z czołówkami na głowach pniemy się szybko w górę, tak że po około 1,5 
godzinie jesteśmy u wejścia do ruin. Kupujemy wejściówki w cenie 30 USD/osoby i 
rozpoczynamy zwiedzanie. Najpierw wdrapujemy się na szczyt po lewej stronie ruin, skąd 
roztacza się wspaniały widok na Machu Pichu, a nawet na oddalone, ośnieżone szczyty 
Andów. Niestety wschód słońca nie jest efektowny gdyż pogoda jest bardzo zła i pogarsza 
się z minuty na minutę. Schodzimy na dół i zwiedzamy teraz ruiny, które ciągną się na 
olbrzymiej powierzchni. Następnie idziemy na kolejne wzgórze Huayna Pichu, gdzie w 
okolicach szczytu też znajduje się szereg ruin. I tutaj dopada nas deszcz, który 
towarzyszy nam już przez całe zwiedzanie. Mokrzy i głodni po kilku godzinach wracamy 
do hotelu, skąd nazajutrz jedziemy porannym pociągiem o 6:00 rano do Ollantaytambo, 
by w końcu wrócić do Cuzco. Tam zostajemy jeden dzień i zwiedzamy w sumie 
przyjemne i ładne miasto. 
 

 Święto w Limie 
 
Z Cuzco wyruszamy bardzo ładną widokowo trasą w ostatnią już podróż do Limy, gdzie 
na 3 dni zostajemy w Hostelu Espania. W tym czasie udaje nam się zwiedzić m.in. 
Muzeum Złota (bez rewelacji), dość ciekawe Muzeum Inkwizycji (wejście gratis), kilka 
kościołów, położoną nad oceanem dzielnice Miraflores (również bez rewelacji), oraz 
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podobno studencką dzielnicę Barranco (też nie rzuciła nas na kolana). Ogólnie Lima mnie 
nie zachwyciła, można powiedzieć że to zatłoczone, brudne i hałaśliwe miasto. Do 
absurdu dochodzi tutaj sprawa fałszywych pieniędzy. Sam byłem świadkiem jak 
sprzedawczyni przyjmując banknot z wysokim nominałem sprawdzała go ze 3 minuty, 
poczym klient odbierający od niej resztę, robił dokładnie to samo. Nie mniej jakoś 
spędziliśmy te 3 dni w Limie, a niektórzy jak Olo nawet bardzo hucznie.  30 sierpnia 
mieliśmy również przyjemność uczestniczenia w obchodach święta patronki Limy (Santa 
Rosa de Lima). To wydarzenie trochę nam napsuło krwi, gdyż z racji święta nie mogliśmy 
dokonać potwierdzenia rezerwacji naszych biletów lotniczych. Dlatego też wracając, na 
lotnisku w Limie wystawiono nas na sporą próbę, odsyłając z jednego okienka do 
drugiego, a nawet powiedziano nam, że nie mamy szans na powrót w tym dniu. Koniec 
końcem skończyło się szczęśliwie, aczkolwiek znów nie do końca. Co prawda znaleźliśmy 
się w samolocie, ale niestety nasze bagaże nie. I znowu Lufthansa się nie popisała, bo już 
w Polsce na bagaż czekaliśmy 3 dni, po czym okazało się, że najnormalniej w świecie 
spenetrowano nam nasze plecaki i ukradziono co cenniejsze rzeczy. Oczywiście 
zrobiliśmy awanturę i skończyło się tak, że Lufthansa wypłaciła nam spore 
odszkodowanie i przynajmniej na tym etapie spisała się dość dobrze. Nie mniej w 
naszych oczach straciła bardzo dużo. 
 
Na koniec kilka rad i sprawdzonych patentów: 
 

• W związku z wejściem Polski do UE zmieniły się przepisy wizowe jeśli chodzi o 
kraje Ameryki Płd. Do tej pory tylko Peru wymagało od obywateli polskich wizy, 
którą można było dostać w Ambasadzie Peru w Warszawie (30 USD). Obecnie 
Peru zniosło obowiązek wizowy, a wprowadził taki Ekwador (60 USD). 

• W Peru trzeba bardzo uważać na podrobione sole, można je odróżnić od fałszywek 
po tym, że na wtopionym pasku metalowym na banknocie jest napis Peru i 
wartość nominalna pieniądza, np. Peru 20. Poza tym nadruki na nowych 
banknotach powinny być wyczuwalne pod palcami. 

• W zasadzie porozumieć się można tylko w języku hiszpańskim, angielski jest 
raczej mało znany. 

• Należy się targować na wszelki targach, oraz w agencjach turystycznych, a nawet 
w hotelach. 

• W nocnych autobusach, które przejeżdżają przez góry bywa bardzo zimno, warto 
więc ze sobą do środka zabrać śpiwór. 

• Nie spotkaliśmy się z jakimikolwiek oznakami wrogości ze strony tubylców, 
aczkolwiek w czasie, w którym byliśmy w Boliwii, zostali napadnięci polscy turyści, 
a jednego z nich zamordowano. Mimo tego incydentu uważam, że kraje te są 
stosunkowo bezpieczne. 

• O ile liście koki są w Boliwii powszechnie tolerowane, a herbata z nich (mate de 
coca) jest dostępna w każdej knajpie, o tyle nie wolno ich przewozić do Europy, 
podobnie jak i wspomnianej herbaty. 

• Pieniądze najlepiej wymieniać w kantorach, w Boliwii również na małych 
kramikach u indiańskich kobiet. 

• Zdecydowanie większa część państw, o których jest tu mowa, leży nierzadko na 
wysokości powyżej 4000 mnpm, jednak nie odczuwaliśmy jakiś skutków choroby 
wysokościowej. 
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